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Freedom University
en Theater
Freedom University is een
uniek concept, geïnitieerd door
het Comité 4 en 5 mei Wageningen. Doel van Freedom University is bezoekers op een aantrekkelijke en toegankelijke wijze te betrekken bij het maatschappelijke debat over vrijheid. In de ‘colleges’ staan thema’s als vrede, vrijheid en veiligheid centraal. De toonaangevende sprekers geven colleges
die gelinkt zijn aan hun vakgebied, waardoor onderwerpen
vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden.
De Freedom University word
dit jaar, na een geslaagd debuut
vorig jaar, voor de tweede keer
georganiseerd en wordt weer
gehouden in het Heerenstraattheater te Wageningen. Een
aantal interessante en aansprekende sprekers hebben zich beried verklaard om een bijdrage
te leveren. Ook jongeren worden betrokken, zoals Jordy
Sweep, Nederlands jongerenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties.
Naast de Nederlandstalige sprekers is dit jaar ook weer een Engelstalig college gepland. Dit
wordt door Paul Richards,
hoogleraar voor technologie en
agrarische ontwikkelingen aan
de Wageningen Universiteit,
verzorgd.
Naast de colleges wordt het
jaarlijkse thema onder andere
ook via theater onder de aandacht gebracht. Na het zeer succesvolle buitenprogramma ‘De
Kleurrijke Oase’ , een samenwerkingsverband tussen Stichting Whaa, COS Gelderland en
Theater Junushoff, op het plein
voor de Junushoff, breidt de

programmering dit jaar uit naar
binnen. Verborgen in Theater
Junushoff spelen diverse
theateracts grappige, ontroerende en vooral levensechte
stukken rond het thema ‘Vrijheid en Identiteit’.
Een van de theaterstukken
wordt uitgevoerd door studenten van het Rijn IJssel College
uit Arnhem. Deze productie van
Pucks Productiehuis is een
montagevoorstelling geïnspireerd door het boek ‘Verloren
Stemmen’ van Zlata Filipovic
en Malanie Challenger. Dit
boek bevat 14 dagboeken van
jonge mensen die een oorlog
hebben meegemaakt, van de
Eerste Wereldoorlog tot en met
de oorlog in Irak. Ze ondergingen een oorlog als burger of
hielden als soldaat een geweer
vast.
Het theaterstuk ‘No spang, Papa!’ is een stuk van tien Arnhemse jongeren, die lang gewerkt hebben aan deze voorstelling over ouders en opvoeding. Eigen ervaringen, improvisaties en zelf geschreven teksten vormden de basis voor de
voorstelling “No spang, Papa!”,
waarin de spelers elkaar ontmoeten op het pleintje voor
hun flat.Geïnteresseerden of
belangstellenden zijn van harte
uitgenodigd om Freedom University en de Kleurrijke Oase te
bezoeken op het Bevrijdingsfestival op 5 mei te Wageningen.

DOORWERTH - Zondag 29 maart vond voor de derde keer bij
tennisvereniging DUNO het adoptietoernooi plaats. 101 deelnemers tussen de 6 en 68 jaar genoten van een hele dag samen
sporten in de voorjaarszon. Er waren allerlei combinaties denkbaar: vader-zoon, moeder-dochter, opa- kleindochter, maar ook
bevriende senioren en junioren hadden zich samen opgegeven
voor dit gezelligheidstoernooi. In totaal werden er meer dan
honderd wedstrijden gespeeld.
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HEELSUM - Heelsums sterrenrestaurant wordt door
bezoekers als beste restaurant van Gelderland beoordeeld. De Kromme Dissel in
Heelsum is regiowinnaar
van de Restaurantweek. Tijdens deze week, konden bijna 10.000 bezoekers zich
uitspreken over een of
meerdere restaurants. De
restaurants werden beoordeeld op service, kwaliteit
van het eten en de sfeer.
“Voor het eerst hebben we
mee gedaan aan de Restaurantweek en zijn er dan ook
bijzonder trots op regiowinnaar te zijn,'' zegt general
manager Peter de Beer.

Wagenings Erezilver
Henk de Jager krijgt de speld
uitgereikt.
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HEELSUM - Een dertigjarige
motorrijder uit Heelsum
heeft dinsdag 31 maart zijn
rijbewijs verspeeld bij een
snelheidsovertreding. De
man werd door agenten van
het verkeershandhavingsteam onderschept op de
Rijksweg N225 in zijn woonplaats met een snelheid van
138 km/u.
Na correctie bleef daar een
snelheidsoverschrijding van
53 km/u van over. Tegen de
Heelsumer is proces-verbaal
opgemaakt. Justitie beslist
over de teruggave van het rijbewijs.

Beboet na gooien
van stenen

Ook Wim van der Zouw krijgt de speld.
WAGENINGEN - Op maandagavond 30 maart heeft burgemeester Geert van Rumund de
Wageningse onderscheiding
"Het Wagenings Erezilver" uitgereikt aan de heren De Jager en
Van der Zouw, beide ereleden
van watersportvereniging VADA. Zij werden onderscheiden
voor hun jarenlange vrijwillige
werkzaamheden en buitengewone inzet voor de vereniging

Henk de Jager, 78 jaar oud, is
continu bezig met “zijn” VADA.
Van af de beginperiode van de
oprichting is hij altijd zeer actief
geweest in de haven. Tegenwoordig houdt hij zich bezig
met de ARBO-omstandigheden, de werkploeg voor onderhoudswerkzaamheden, is hij
vertegenwoordiger van VADA
bij de vergadering van de
KNWV en controleert hij weke-

lijks het water in verband met
legionella preventie. Wim van
der Zouw, 74 jaar oud is naast
technische man van VADA ook
bestuurlid. Zijn kennis van elektra & techniek is overal in de haven te vinden. Hij is een vraagbaak voor VADA en hij heeft de
dagelijkse leiding over het onderhoud en reparatie van het
materiaal in de haven.

Geen duikteam meer
WAGENINGEN – Het Wagenings college van B en W stelt de
raad voor om de duiktaken van
de brandweer Wageningen per
6 mei stop te zetten. De eisen
voor duikarbeid zijn aangescherpt en er zijn problemen
met de bezetting. Dit heeft de
brandweer Wageningen ertoe
doen besluiten dat het niet langer verantwoord is om de duikactiviteiten voort te zetten.
Daarmee komt een einde aan
20 jaar brandweerduiken in
Wageningen. Er wordt een gat
geslagen in het verzorgingsgebied van duikteam Gelderland
Midden, maar het duikteam
kwam ook in actie in de regio’s
Utrecht en Gelderland Zuid.
Het is echter niet langer moge-

lijk om dergelijk zwaar specialisme nog adequaat uit te voeren. Het werd steeds moeilijker
om een paraat team in stand te
houden. De burgemeester van
Wageningen heeft de minister
van Binnenlandse Zaken al op

Einde oefening
brandweer
Wageningen
de hoogte gebracht van de verminderde brandweerzorg bij
waterongevallen. De bestaande
richtlijnen voor duiken bij de
brandweer worden niet meer
als voldoende garantie gezien
voor de veiligheid van de dui-

kers. De bezetting van het duikteam van Wageningen is met de
huidige 7 actieve duikers ver
onder de norm van 12 duikers
gekomen. Werving van nieuwe
duikers leverde weinig op. Voor
nieuwe kandidaten worden opleidingen overdag georganiseerd. Voor een brandweervrijwilliger met een andere hoofdbaan is dit nauwelijks uitvoerbaar. Het duikteam Arnhem onderzoekt of het een deel van de
regionale duiktaken kan overnemen. Met de Nederrijn in
haar verzorgingsgebied kan de
brandweer Wageningen niet
werkeloos toezien hoe burgers
mogelijk verdrinken. Ze zal net
als andere korpsen zonder
duikteam de basiszorg regelen.

Gebben en Myrthe plaatsen nieuwe boom
OOSTERBEEK- Uiteindelijk
kon de honderdveertig jaar
oude Suiker-Esdoorn het
natuurgeweld na drie zware
stormen niet meer aan.
De kolossale en monumentale boom stond altijd fier en robuust aan de Valkenburglaan
te Oosterbeek en was een
‘plaatje’ op de grote akker,
maar moest zich gewonnen
geven na drie heftige stormen.
De 8-jarige Myrthe Pas, zij
woont aan de akker, was daardoor erg verdrietig en schreef
burgemeester Jean Paul Gebben een indringende brief met
daarin het verzoek om een
nieuwe boom te plaatsen.
Gebben was onder de indruk
en gaf vervolgens zijn boom-

Heelsumer verspeelt
zijn rijbewijs

DOORWERTH - Voer Doorwerthse jongens in de leeftijd van dertien tot en met
zeventien jaar zijn donderdagavond 26 maart door de
politie in hun woonplaats
beboet wegens onder meer
baldadigheid.
De jongens waren rond negen uur opgepakt nadat er
meldingen waren gekomen
van twee ondernemers die
stenen tegen de ruiten van
hun zaken hadden gehad.
Volgens getuigen zouden de
daders ook bivakmutsen
hebben gedragen.
Op aanwijzen van de getuigen werden de vier op de
Richtersweg door agenten in
de kraag gevat en meegenomen naar het politiebureau.
Aangezien de ondernemers
geen aangifte deden omdat
er geen schade was ontstaan, zijn de vier later aan
hun ouders overgedragen.
Ze kregen allen een boete
wegens baldadigheid.

Slachtoffer van
‘babbeltruc’
WAGENINGEN – Een 77-jarige inwoonster van Wageningen is dinsdagmiddag 31
maart het slachtoffer geworden van de zogenaamde babbeltruc. Twee vrouwen wisten met een smoes de woning
van de vrouw in de wijk Bovenbuurt binnen te komen.
Pas later bleek dat ze was bestolen.Het slachtoffer kreeg
tegen vijf uur bezoek van
twee vrouwen die vertelden
de nieuwe bovenburen te
zijn. Terwijl het slachtoffer
aan de praat werd gehouden
had een derde kennelijk kans
gezien de woning te doorzoeken en sieraden en geld buit
te maken. De diefstal werd
pas ontdekt nadat de vrouwen waren vertrokken. Volgens het slachtoffer zou het
gaan om twee vrouwen, een
oudere en een jongere, met
een vermoedelijk zigeuneruiterlijk. De politie heeft de
zaak in onderzoek en roept
eventuele getuigen op te reageren. De politie is bereikbaar onder telefoonnummer
0900-8844.

Stabat Mater
Dolorosa

Burgemeester Jean Paul Gebben stak de handen flink uit de mouwen samen met Myrthe en Lennart Pas.
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specialisten Jan Wiegman en
Cees den Ouden opdracht

voor een nieuwe Suiker-Esdoorn. Voor Myrthe en broer

Lennart werd het een gedenkwaardige dag.

DOORWERTH - Op Goede
Vrijdag 10 april wordt in de
Ontmoetingskerk aan de
Bentincklaan te Doorwerth
het lijden en sterven van Jezus Christus herdacht in een
viering, waarin het “Stabat
Mater”centraak zal staan
Het Stabat Mater is één van
de beroemste Latijnse verzen
die uit de Middeleeuwen zijn
overgeleverd. Ze zijn afkomstig uit de kringen van de
Franciscanen, volgelingen
van Franciscus van Assisi.

